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O Choro Estancado

“Porque não passa de um momento a sua ira; o seu favor dura a vida inteira. A anoitecer, pode vir o
choro, mas a alegria vem pela manhã.” (Salmo 30.5)

O choro faz parte da existência humana. Quando entramos no palco da vida, a nossa
primeira cena é chorar. Choramos para contrastar com a alegria da plateia: a família, que
nos recebe e acolhe. A vida nos apresenta o choro, mas não nos nega o sorriso. As lágrimas
se fazem presentes nos olhos, mas o sorriso teima em aparecer nos lábios.

1 – O CHORO É UMA REALIDADE EXISTENCIAL. A Palavra de Deus
declara que, na existência humana, há tempo pra tudo: “...há tempo de nascer e tempo de morrer...
tempo de chorar e tempo de rir...” (Eclesiastes 3.1-8)

Há uma fase na infância em que a criança chora por manha, dengo, raiva ou irritação.
Há pessoas mais sensíveis que choram com facilidade. Às vezes, o choro é expressão de
tristeza, de dor, de angústia e, até, manifestação de alegria. Pessoas muito emotivas choram
de alegria. É um choro de contentamento, de prazer, de regozijo. O choro é inalienável às
nossas vidas.

2 – O CHORO NA PERSPECTIVA DAS ESCRITURAS. Os personagens
bíblicos, seres humanos como nós, também experimentaram o choro.

2.1 – O choro de Saudade. O povo de Israel, exilado na Babilônia, longe da
pátria, chorava de saudade. (Salmo 137.1)

2.2 – O Choro de Reconciliação. “Esaú e Jacó, depois de conflitos e desencontros,
selam a reconciliação com um abraço e o choro mútuo.” (Gênesis 33.4)

2.3 – O Choro de Emoção. “José, ao reencontrar os irmãos que o haviam vendido,
emocionado profundamente, retirou-se de diante deles e chorou.” Gênesis 42.22-24

2.4 – O Choro de Reconhecimento. O Povo de Israel, ao ouvir a palavra da lei,
reconhecendo que era Deus falando, chorava quebrantado. Neemias 8.9

2.5 – O Choro de Arrependimento. Pedro, após negar 3 vezes a Cristo, ao ouvir
o canto do galo, chorou amargamente. Mateus 26.75

A Paz do Senhor
Ao assistirmos aos noticiários e lermos os jornais, os relatos de violência se espalham por

todos os lugares. Vivemos um período de ausência de paz, de segurança e de compaixão. Dessa
maneira, ainda que intentemos em confiar no Senhor e em seu plano eterno, muitas vezes nossas
emoções teimam em negar essa certeza.

No Antigo Testamento, o termo shalom era muito atribuído à ideia de ausência de conflito (1
Cr 22.9; Pv 17.1), entretanto, pela Bíblia, muito mais que isso, podemos encontrar uma significação
bem mais ampla, como o bem-estar do indivíduo, de grupos, de nações, controle emocional,
discernimento, prosperidade física e material (Sl 4.8; 1Sm 20.42; Êx 18.23; Rm 15.13; 2Tm 2.22; Hb
12.11).

A paz que a maioria das pessoas imagina é aquela sensação que traz calma, tranquilidade, bem-
estar, algum tipo de contentamento no dia a dia. Ocorre que esse tipo de paz pode ter diversas origens,
como a ingestão de substâncias, realização de determinada atividade, obtenção de alguma coisa específica,
etc. Certamente, não é desse tipo de paz que a Bíblia fala.

Em 2 Tessalonicenses 3.16, por exemplo, trata de uma paz bem diversa daquela genérica que
às vezes almejamos. Ao analisar a intenção de Paulo, veremos que o apóstolo orava a Deus em favor
daqueles irmãos para que vivessem em paz: “Ora, o Senhor da paz, ele mesmo, vos dê continuamente
a paz em todas as circunstâncias”. Deus é a origem da paz genuína e Paulo tinha essa preocupação
porque ele sabia que, para viver em unidade, principalmente na igreja, um grupo tão heterogêneo, é
imprescindível que haja paz.

A paz que o Senhor pode proporcionar é algo sobrenatural. Nenhum de nós consegue
promover a paz por si mesmo. Se o Senhor não derramar sobre nós sua perfeita paz, permaneceremos
perdidos no caos do mundo. Somente aqueles que são presenteados pelo Senhor podem desfrutar da
“paz que excede todo entendimento” (Fp 4.7). Jesus, ao anunciar aos discípulos sua ida para os céus,
afirmou claramente que deixaria a verdadeira paz que só ele pode dar (Jo 14.27).

Mas por que muitas vezes nos sentimos sozinhos, com medo das circunstâncias, inseguros
e tensos? Acontece que a causa disso está em nós mesmos e não em Deus. Nós interrompemos o fluxo
natural da paz originada no Senhor. Somos os principais responsáveis pelos nossos próprios atropelos
do dia a dia. Trazemos para dentro de nossa alma perturbações, dúvidas, sentimentos de incompetência,
tudo porque nossa natureza pecadora nos afasta da fonte pacífica, que é Deus.

No entanto, há sempre uma maneira de retornarmos à fonte. O caminho é reconhecer que só
em Deus está a suficiência da paz (cf. Sl 42.11). A certeza inabalável de que Deus é presente em nossa
vida nos dá a segurança eficaz de que sua paz nos consolará. Não importa por quais
problemas passemos, importa que estejamos seguros da presença dEle, Deus da
paz.

Heloisa Bezerra

Culto Jovem: Nessa sexta o sem. Daniel Jardim estará trazendo a palavra.
Esperamos por você. Venha terminar a semana na presença de Deus. 20h na sala da
UMP.
UMP Rio + UMP Mananciais: No sábado, 4 de agosto,
teremos um culto jovem junto com a IP Mananciais.
Será às 19h na sala da UMP. Venha e esteja conosco em comunhão. Te esperamos!
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Editorial

2.6 – O Choro de Tristeza. Ana,
em oração e lágrimas, mostrava sua tristeza
por não ter filhos. I Samuel 1.9

2.7 – O Choro de Amor. Diante da
morte de Lázaro, um amigo estimado, Jesus
chorou demonstrando o seu amor por ele.
João 11.35-36

2.8 – O Choro de Solidariedade.
A Determinação divina é que devemos nos
alegrar com os que se alegram,
compartilhando a alegria com o irmão; e
mais ainda: devemos ser solidários com o
irmão no choro, na tristeza. (Romanos 12.15)

3 – DEUS ENXUGA AS
LÁGRIMAS. SUBSTITUI O CHORO
PELA ALEGRIA.

Deus é especialista em consolo. Ele
intervém mudando as circunstâncias, os
sentimentos, as emoções, o estado de
espírito, transformando o choro em alegria,
lágrimas em sorriso.

Jesus declarou: “Bem-aventurados os que
choram, porque serão consolados.” (Mateus 5.4)

A palavra profética de Isaías 61.1-3,
 O Espírito do SENHOR Deus está sobre mim,
porque o SENHOR me ungiu para pregar boas-
novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados
de coração, a proclamar libertação aos cativos e a
pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano

aceitável do SENHOR e o dia da vingança do
nosso Deus, a consolar todos os que choram ...”
Teve seu cumprimento em Cristo.

Em seu ministério, Cristo curou e
ressuscitou algumas pessoas, transformando
o choro em alegria. Maria, desolada, chorava
pela morte de Cristo e o suposto
desaparecimento do seu corpo. Jesus
ressurreto se apresentou a ela, estancou o
seu choro e colocou um sorriso intenso nos
seus lábios e brilho de alegria no seu olhar.

O salmista fala do investimento do
choro no serviço do Senhor e no labor da
vida e da recompensa material e espiritual:
“Quem sai andando e chorando, enquanto semeia,
voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.” (Salmo
126.6)

Após a glorificação, na eternidade
com Deus, todas as lágrimas serão
enxugadas, o choro será estancado
definitivamente.

“... Deus habitará com eles. Eles serão povos
de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes
enxugará dos olhos toda lágrima.” (Apocalipse 21.3-
4)

Nós, cristãos, devemos estar cientes
de que o choro virá, em algum momento
na nossa vida, momento designado como
“ao anoitecer;” mas devemos estar
conscientes da intervenção de Deus,
trazendo alegria pela manhã.

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor da Igreja

ESCALA DE PREGAÇÃO

Próximo Domingo: 8 horas: Rev. Renato Porpino  10h30min: Rev. Guilhermino Cunha
19 horas: Rev.  André Monteiro.

ESCALA DE PRESBÍTEROS?
Próximo Domingo: 8 horas: Presb. Altair Bazeth; 10h30min: Presb. Guilherme Sayão;
19 horas: Presb. Luís Monteiro.

ESCALA DE RECEPÇÃO E VISITANTES

Próximo Domingo: Manhã: Regina Oliveira - Andréa Simões Noite: Vera Lúcia e Silvio
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CarosVisitantes, Sejam bem-Vindos à Catedral Presbiteriana
do Rio  - É um privilégio tê-los conosco neste dia. Vocês, suas
famílias e amigos são muito bem-vindos à Catedral Presbiteriana.
Nós os recebemos com alegria e os acolhemos com amor fraternal.
Sintam-se à vontade entre nós. Adoremos juntos ao Senhor.

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja reunir-se-á na próxima
quarta-feira, dia 25, às 18:30h. Pastores e
presbíteros estão convocados. E a igreja, que
é admiistrada pelo Conselho, é convidada a
orar por seu líderes.

Recepção de Novos Membros
O Conselho da Igreja estará reunido na
próxima quarta-feira e procederá à
recepção de novos membros:

1 – Por Profissão de Fé;
2 – Por Transferência (com a carta);
3 – Por Jurisdição a Pedido;
4 – Por Profissão de Fé e Batismo;
5 – Jurisdição Ex Ofício
(sobre membros de comunidades da
Igreja Presbiteriana do Brasil).

Os candidatos deverão se apresentar às
19 horas, no hall da cantina, para o
preenchimento de ficha e esclarecimentos
administrativos; às 19:30h participarão do
jantar de recepção aos novos membros; às
20:30h serão entrevistados e recebidos pelo
Conselho da Igreja. Compareça, se você já
está apto a pertencer à família Catedral. “Há
um lugar pra você entre nós!”

XX Feira das Nações da Catedral 
Está  chegando!!! 20 anos da nossa festa
missionária que acontecerá no  dia 11 de
agosto,  aqui na igreja, das 10h às 16h. É
uma grande oportunidade que temos de nos
conscientizar e investir em missões, viajar por
diversas regiões sem tirar os pés da Catedral.
Todas as sociedades internas da igreja estão
envolvidas e teremos ainda diversas
associações missionárias e outras igrejas
participando conosco. Não fique de fora!  
Convide amigos!  Um mundo de bênçãos
espera por você!
 

“Abrace a Catedral Presbiteriana”
www.abrace.catedralrio.org.br

Nossa campanha
prossegue visando à
restauração da
fachada de nosso
templo. Todo
investimento feito
poderá ser
i n t e g r a l m e n t e
restituído pelo IR,
Imposto de Renda, utilizando os incentivos
fiscais da Lei Rouanet, até o limite legal de
6% para pessoas físicas e 4% para pessoas
jurídicas. O site acima mencionado traz
todos os detalhes necessários ao seu
investimento, que pode ser feito até o final
do mês de dezembro. Todos os
investimentos usando o seu imposto de
renda, somente poderão ser realizados
através do site do Projeto. Se você não
desejar investir utilizando este incentivo,
poderá fazer sua doação através de depósito
bancário na conta da igreja específica para
isso. Veja abaixo os dados bancários para
fazer esta doação. Este Projeto foi concebido
neste formato, face aos elevados custos desta
restauração e ao fato do nosso templo estar
tombado pelo INEPAC. O Instituto
Cidade Viva é um parceiro nesta campanha,
elaborou o Projeto e obteve sua aprovação
junto ao Ministério da Cultura, o que
permitiu a restituição dos valores investidos
via IR. Todos nós podemos ser
divulgadores deste Projeto e aqueles que têm
imposto a pagar serem investidores, na
certeza que o Senhor da igreja estará
abençoando os esforços de todos nós para
tornar realidade este Projeto, para Glória de
Deus. Banco Bradesco - nº 237. Agência:
473-1. Conta Corrente: 94.273-1. Igreja
Presbiteriana do Rio de Janeiro. CNPJ:
34.052.324/0001-95

Segunda-feira 23: Salmo 34.1-10
Terça-feira 24: Salmo 34.11-18
Quarta-feira 25: Salmo 34.17-28
Quinta-feira 26: Provérbios 27.5-17

Sexta-feira 27: Efésios 4.2-6
Sábado 28: Tiago 2.18-26
Domingo 29: Romanos 13.8-11

Aniversário de Nascimento
Hoje: Celso de Carvalho, Patrícia Gonçalves dos Santos Galrão.
Seg 23: Christina Cardoso, Elaine Morais Abdo, Maria José da Silva Santos, Maria Júlia

dos Santos Galrão, Olívia Mai Yamaoka, Rosane Maria Cabral Pereira.
Ter 24: Antônio Modesto Couto, Davi Koji Yamaoka, Francisco Sarges da Rocha, Grettha

Almeida dos Santos, Helen Heinzle Sathler, Izabel Machado de Araújo, Marcelo Teixeira
de Andrade, Márcio Roberto da Silva Gouveia.

Qua 25: Beatriz Pinto Gorne, Marcos Antunes Freitas, Paulo Vitor Moreira Lima.
Qui 26: Gabriel Soares Amaral, Siley Soares da Cunha, Simone Neves de Campos.
Sex 27: Arminda Rosa de Jesus da Cruz, Letícia Almeida Balonecker Siqueira, Luciana de

Souza Cortes, Luciano Pinto de Azevedo, Luzia Marques Ferreira Gomes, Silas Coutinho
Villon, Solange Ribeiro Carvalho Stutz.

Sáb 28: Diác. Adolfo Guilherme Silva Correia, Amilson Costa Rodrigues, Andrea Franco
Siracusa, Arlinda Lea dos Santos, Carla Andréa Freitas de Oliveira Sayão, Esron Jesus
Ramos Plácido, Ester de Melo Trindade, Joel Henrique Mendes de Mesquita, Joyce
Costa Sales, Luiz Alberto da Silva Santos, Maria da Conceição Lima, Talita Alves Aquino,
Willians Matos de Almeida Araújo.

Aniversário de Casamento
Hoje: Edileuza Pereira Goulart e Getúlio Inácio, Jasson Soriano de Lima e Gláucia Macedo

de Lima, Daniel Gonçalves Pôlo Jardim e Letícia Pimentel Boechat Jardim.
Seg 23: Regina Maria França Raja Gabaglia e Rogério Teixeira Sampaio.
Ter 24: Leonardo e Silva Galrão e Patrícia Gonçalves dos Santos Galrão.
Qua 25: Maurício Pereira do Nascimento e Natalice dos Santos do Nascimento.
Qui 26: Diác. Antônio Renato Cardoso da Cunha e Verena de Miranda Gomes Cunha.
Sex 27: Diác. João Luiz Rodrigues de Lemos e Rosa Lúcia Davi de Lemos.
Sáb 28: Adelino Sathler Filho e Mônica Maria Generino de Melo Sathler.

1 - Enfermos:  Edineia Bastos, Maria Helena Sathler Gripp,  Presb. Eli Simões,   Isabel Machado,
Hilda Bastos,  Edno Gonzaga Alves, Roseane Machado, Divino Peixoto e Angelina Alves.

2 - Famílias (liderança da IPRJ):  Presb. Roberto Corrêa, Rute e Alice Lugarinho, Diác. Adeclen
Santos, Elizabeth Sabino E família.

3 - Outros Motivos:  Orar pela situação de violência em nossa cidade, orar pela situação
econômica de nosso Estado, orar pela reunião do Supremo Concílio e orar pelo Brasil.



Almoço Freedom 
É HOJE!! Após o Culto Matutino, teremos
o almoço preparado pelos jovens e todo o
valor arrecadado será utilizado para a
Conferência Jovem Freedom 2018. Todos
os convites foram vendidos e louvamos a
Deus por isso. Agradecemos a toda a Igreja
que apoiou nossa juventude nessa missão!

Almoço Português na  Feira Missionária 
O ECCC já está trabalhando a todo vapor
para o nosso almoço missionário na Feira
das Nações. Convide familiares e amigos!
  

Terra das Crianças na Feira 
Teremos um espaço para os nossos pequenos
falando de missões. A tia Shirley e equipe estão
preparando muitas surpresas para este dia.
Também teremos a barraca da UCP vendendo
açaí! Convide amigos! A Feira também é lugar
de criança. Dia 11/08, a partir das 10h.
 

ECOS da Catedral é um Grupo de Amigos
Os “Pequenos Grupos” ou “Células” são
grupos que reúnem pessoas do seu
relacionamento. Você deseja essa experiência?
Então não perca essa oportunidade e já escolha
um de nossos 12 grupos. Temos grupos de
perfil jovem ou misto e nos reunimos
semanalmente em diversos locais, no Centro,
na Tijuca, na Ilha do Governador, no Leme,
em Guadalupe, em Vila Isabel, em Niterói, na
Barra da Tijuca, em Laranjeiras e em Caxias.
Aguardamos por você! Mais informações
através do e-mail ecos@catedral.org.br.

Vigília de Oração
Ministério de Intercessão convida toda a
Igreja para a vigília, das 18h às 24h, nesta
sexta- feira, dia 27. “Tema: Tu, Senhor,
conservarás em perfeita paz aquele cujo
propósito é firme;porque confia em
ti”.(Isaías 26.3)! Particpe!

Vamos aos Romanos com Paulo
Na 3ª feira, dia 17/07, a EBD iniciou uma
série de estudo expositivo da carta do apóstolo
Paulo aos romanos. Sem dúvida,  é grande o
aprendizado, que serve de ferramenta
indispensável para aquele discípulo de Cristo
que segue a Palavra de Deus. Particpe! Todas
as 3ª feiras às 18:30h, tendo como expositor o
Rev. Antonio José do Nascimetno Filho.

Campanha do Som e Vídeo – Graças a
Deus, Semeamos e Colhemos!
Temos boas novas de grande alegria!
Ao completarmos o 8º mês da campanha, de
um total de 10 previstos, podemos informar
que o alvo foi alcançado e, SUPERADO!
104% (Cento e dois por cento) ou seja, 4%
acima do desejado, fruto do seu envolvimento,
fidelidade e participação. Em números
aproximados, entre os que se
COMPROMETERAM e parcelaram  suas
ofertas e aqueles que o fizeram de
forma  avulsa, mais de 400 irmãos, membros
ou não, identificados ou não, se
ENVOLVERAM e permitiram que o projeto
alcançasse o seu objetivo em equipamentos,
instalações e obras que se encontram como se
segue:
Realizado: 1 -Sistema de som adquirido e
instalado; 2 - Sistema de transmissão de vídeo
adquirido e em fase de instalação, configuração
e treinamento dos operadores; 3 - Obras do
estúdio finalizadas e em fase de organização
dos novos equipamentos adquiridos.
Necessidades complementares: 1 - Mesa
de som para ser instalada no estúdio com
objetivo de equalizar o som que é transmitido
para a internet; 2 - Projetor e tela apropriados
para a projeção no púlpito em dias de intensa
luminosidade; 3 - Aquisição de microfones
apropriados para corais, dentre outros
Equipamentos e acessórios adicionais. O
Senhor AMA OS QUE O AMAM (Pv. 8.17),
se dedicam a sua obra, conhece os seus
corações e a generosidade de cada um. Caso
deseje completar o seu compromisso fique à
vontade, pois temos ainda, conforme
necessidades complementares acima
relacionadas, algumas outras aquisições
pendentes. Oportunamente, ao final dos dez
meses previstos faremos, não só um balanço
de toda a Campanha como também e
principalmente, consagraremos a
materialização das suas ofertas generosas que
tomaram forma em equipamentos, instalações,
obras e resultados.  “Porque quem sou eu, e quem é
o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente
estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos to
damos.” (I Crônicas 29.14)

EDIFIQUE-SE

NA PALAVRA DE CRISTO

Leitura Bíblica: João 11.1-11 - Presb. Luís
Monteiro dos Santos.

Cântico
“Jesus é o Centro.”

Jesus é o centro de tudo que há,  2x
O início e o fim, desde a eternidade,
Tudo é sobre Jesus, Jesus.

Nada mais importa,
Nada se compara a Ti.
Jesus, Tu és o centro
E tudo aponta para Ti, Jesus!

Jesus é o centro de todo o meu ser. 2x
Meu início, meio e fim.
Que eu viva sempre para Ti meu Jesus,
Jesus!

Nada mais importa,
Nada se compara a Ti.
Jesus, Tu és o centro
E tudo aponta para Ti, Jesus!

Que em meu coração
Cristo seja o centro
E todo meu ser mostre quem Tu és. 4x

Jesus é o centro de sua igreja. 2x
Um dia ele virá,
Como igreja eu vou me encontrar com
Jesus.

Jesus,  Jesus...  3x

Que em meu coração Cristo seja o Centro
e todo meu ser mostre quem Tu és! 4x

Tema da Mensagem:
“O Reino de Deus é Um Reino de

Amigos”

Mensagem: Mis. Leninha Maia.
Oração Pelos Amigos

SIRVA COM AMOR

Cântico
“Ningém Explica Deus.”

Nada é igual ao Seu redor,
Tudo se faz no Seu olhar.
Todo o universo se formou no Seu falar,
Teologia pra explicar.
Ou big bang pra disfarçar.
Pode alguém até duvidar,
Mas sei que há um Deus a me guardar

E eu tão pequeno e frágil
Querendo Sua atenção.
No silêncio encontro resposta certa
então...

Dono de toda ciência,
Sabedoria e poder.
Oh, dá-me de beber
Da água da fonte da vida.
Antes que o haja houvesse,
Ele já era Deus.
Se revelou aos seus,
Do crente ao ateu
Ninguém explica Deus!

Nada é igual ao Seu redor...

E eu tão pequeno e frágil...

Dono de toda ciência,  Sabedoria e
poder...

Ninguém explica,
Ninguém explica Deus.

E se dúvida ou se acredita,
Ninguém explica, ninguém explica Deus.

Dono de toda ciência,  sabedoria e
poder...

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: “Maranata.”
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O Sistema Presbiteriano – - Admissão, direitos e privilégios de
membros comungantes da igreja.

Bazar Missionário para a Feira das
Nações
Vamos arrumar o armário? Nessa hora
percebemos que já não usamos muitas coisas
e que podem abençoar outras
vidas. Estamos precisando de   roupas,
sapatos, bolsas, bijuterias e etc em bom 
estado. Basta identificar que é para o Bazar e
encaminhar à secretaria. Todo o valor
arrecadado será destinado para Missões.
Participe! Será uma bênção contar com a
sua colaboração.

Tenente-Bombeiro Nazir Júnior
Foi chamado à presença de Deus, vitimado
por um afogamento, em serviço, num
treinamento. Irmão de Vânia Dutra e Tio
de Josué e Ester. Deixa esposa e dois filhos.
A Cerimônia da Esperança Cristã ocorreu
no quartel central dos Bombeiros, oficiada
pelo Capelão dos Bombeiros e seu pastor.
O Rev. Renato Porpino esteve presente,
representando a Igreja e se solidarizando
com a família enlutada. Oremos pela família
pedindo consolação e graça sobre ela.
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Hoje à Noite! Culto do Amigo
Amigo que é amigo compartilha o que tem
de melhor. Por isso, o Projeto Eu+1 é um
meio de juntos falarmos  do amor de Jesus.
Teremos um momento de Oração no Culto
por todos os “AMIGOS” convidados. Onde
teremos a oportunidade de dizer: Eu me
importo!  Após o culto nos
confraternizaremos no hall da cantina com a
“Noite dos Caldos” gratuitamente. Não deixe
de fazer parte, Deus vai usar sua vida para
mudar a história da vida de um
amigo. Convide amigos e familiares. É nossa
missão compartilhar a Palavra e levar pessoas
a Jesus.   Afinal de contas... Entendemos que
o Reino de Deus é um reino de Amigos!

Missão Caiuá
Reunião na próxima 3ªfeira, 24 de julho, às
14h, no Salão Álvaro Reis. Todos estão
convidados!

A admissão aos privilégios e direitos de membro comungante da igreja se dará por:

1 – profissão de fé (dos que foram sido batizados na infância);
2 – profissão de fé e batismo (de quem vem de outra religião);
3 – Carta de transferência (de igreja reconhecidamente evangélica);
4 – por jurisdição a pedido (sobre os que vieram de outra comunidade

evangélica);
5 – Restauração (dos que foram afastados ou excluídos dos privilégios da

igreja;
6 – jurisdição ex ofício (sobre membros de comunidade prebiteriana (da

IPB), após um ano de frequência à igreja).

Os membros não-comungantes são admitidos por:

1 – batismo na infância de menores apresentados pelos pais ou responsáveis legais;
2 – transferência dos pais ou responsáveis legais;
3 – jurisdição assumida sobre os pais ou responsáveis.
Somente membros de igrejas reconhecidamente evangélicas, em plena comunhão,

poderão tomar parte na ceia e apresentar ao batismo os seus filhos, bem como os
menores sob a sua guarda.

CONSAGRE COM ALEGRIA

Leitura Uníssona: “Que darei ao
SENHOR por todos os seus
benefícios para comigo? Honra o
SENHOR com os teus bens e com as
primícias de toda a tua renda; e os teus
celeiros ficarão completamente cheios, e
os teus lagares transbordarão de vinho.”
(Salmo 116.12; Provérbios 3.9-10)

Cântico
“Ousado Amor.”

Antes de eu falar,
Tu cantavas sobre mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Antes de eu respirar,
Sopraste Tua vida em mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim!

Oh impressionante, infinito, ousado amor de Deus!
Oh, que deixa as noventa e nove
Só pra me encontrar!
Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
Mesmo assim se entregou.
Oh impressionante, infinito, ousado amor de Deus!

Inimigo eu fui,
Mas Teu amor lutou por mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Não tinha valor, Mas tudo pagou por mim
Tu tens sido tão, tão bom pra mim

Oh impressionante…

Traz luz para as sombras,
Escala montanhas pra me encontrar.
Derruba muralhas,
Destrói as mentiras pra me encontrar.

Oh impressionante…

Oração de Consagração: Diác. Jorge Gorne.

Pastorais

Apresentação dos ECOS

ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Se o meu povo, que se
chama pelo meu nome, se humilhar, e orar,
e me buscar, e se converter dos seus maus
caminhos, então, eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra. Estarão abertos os meus olhos e
atentos os meus ouvidos à oração que se
fizer neste lugar.” (II Crônicas 7.14-15)

Motivos de oração

Cântico
“Em Tua Presença.”

Eu quero estar neste lugar
Onde o pecado é perdoado
E as culpas são levadas.
Eu quero estar neste lugar
Onde o amor não se esfrie
E o fogo não se apague.

Em Tua presença, Senhor Jesus! (2x)

Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir.
Meu anseio é permanecer em Teu amor.

Em Tua presença, Senhor. Em Tua presença!
2x

Eu quero estar neste lugar,
Onde o poder não me corrompa,
riquezas não me ceguem.
Eu quero estar neste lugar,
Onde o mundo não me atraia, paixões
não me seduzam.

Em Tua presença, Senhor. Jesus! (2x)

Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir.
Meu anseio é permanecer em Teu amor.

Em Tua presença, Senhor. Em Tua presença!
2x

Oração de Consagração: Diác. Jorge Gorne

Pastorais
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JUNTA DIACONAL

Escala de Plantão Diaconal:   Dom 22Jul18 - 
Equipe A:  Marcelo Magalhães, Leonardo
Trindade, Amália Maria, José Nei, Luiz Claudio,
Marcelo Freitas, Ondina Brasil, Paulo Freitas,
Roberto Azeredo, Fernando Toledo (Púlpito 8h),
João Márcio (Púlpito 10h30), e Jorge Gorne
(Púlpito 19h). Qui 26Jul18 – Luiz Claudio

Próxima semana: Dom 29Jul18 -  Equipe B: 
George Washington, Jerson Neto, Adeclen
Santos, Adolfo Correia, Elizabeth Sabino, Ricardo
Dowsley, Rodrigo Nobre, Victor Hugo, José
Arteiro (Púlpito 8h),  José Vinícius (Púlpito
10h30),  e Iracema Maia (Púlpito 19h). Qui
02Ago18 – José Vinícius 

Culto ao Senhor  - Seja Muito Bem-vindo à Casa
de Deus. Aproveite esse momento precioso de
Culto ao máximo, e permita que o seu Próximo
também tenha a mesma oportunidade.   Coloque
seu celular em modo silencioso;  Evite
conversas desnecessárias;  Louve ao Senhor com
toda sua alma;  Coloque sua ansiedade diante de
Deus em oração; Abra seu coração para receber a
Palavra de Deus; Em resumo: Seja Muito
Abençoado!

Segurança - Precisamos ser prudentes e vigilantes
quanto à segurança pessoal e patrimonial de nossa
Igreja. Ao verificar uma situação anormal ou
suspeita avise de imediato aos vigias e
Diáconos para que as medidas necessárias
possam ser tomadas.  

Primeiros Socorros - Agradecemos ao Dr
Assuero pela excelente palestra sobre primeiros
socorros apresentada com muita descontração e
praticidade no último domingo. Informações
muito importantes, para trazer esclarecimentos e
conscientização sobre área sensível a todos nós.
Agradecemos também a participação dos doze
irmãos que estiveram conosco, por
compreenderem a importância da atividade, e
serem canal de bênção na vida de outros.

Ação Diaconal – Iniciando às 08h com o culto
devocional e encerrando às 13h com o culto
matutino, vamos estar realizando a prestação de
serviços de orientação médica e jurídica com
profissionais altamente qualificados, que estão
oferecendo seus dons, conhecimentos e
tempo para abençoar sua vida e de sua família.
Prestigie cada um dos serviços gratuitamente
oferecidos:

- Aferição de pressão arterial e teste glicêmico:
Enf Elizabeth Sabino e Aux Rosibeti Silva

- Avaliação Nutricional Funcional: Dra
Cláudia Freitas
- Avaliação Postural: Prof  Walter Cascardo
- Avaliação Dermatológica: Dra Verena
Miranda
- Orientação sobre Alergias: Dra Liziane
Nunes
- Orientação Jurídica: Mackenzie Rio
- Doação de Sangue no Hemorio: Transporte
de ida e volta com a JD (Requisitos básicos: ter
entre 16 e 69 anos, peso mínimo 50 kg, e estar
bem de saúde). Receba com alegria este
Presente Especial, participe de todas as
atividades e traga junto sua família!!!

SAF
Sociedade Auxiliadora Feminina

Deptº Ana e Lídia - reunião dia 25, 4ª feira, às
14h30 na casa de Irene Aquino.

Deptº Ilka Paiva - reunião dia 25, 4ª feira, às 15h.
Local falar com a coordenadora.

Reunião Executiva - dia 26, 5ª feira, às 14h30 ,
na sala do Conselho.

Atenção: próxima Reunião Plenária - dia 9/
08, estará conosco o Rev. Marcos Agripino -
APMT.

Aí vem a Feira das Nações! -  dia 11/08, a partir
das 10h. Venha participar!
 

No espaço destinado a Notícias Gerais, por
favor colocar o seguinte anúncio:
Festa na Roça - dia 28 de julho, sábado, às 14h.
no Abrigo Presbiteriano. Rua Lins de Vasconcelos,
419. Convite: R$ 6,00. Churrasco, salgados, doces,
brincadeiras. Venha prestigiar, brincar e dar alegria
às moradoras!

ECCC
Encontro de Casais com Cristo

Tema do Ano: AMAR, QUAL É O
SEGREDO?

Reunião mensal– Será no dia 24/07, próxima
terça-feira, quando daremos continuidade ao tema
do ano “Amar, qual é o Segredo?”, tratando do
subtema “A arte de permanecer casado”
Venha, ouça, participe! E deixe a Palavra e o Amor
de Deus ser a base sólida do seu Casamento e de
sua Família, sem segredos! A reunião é aberta
para toda a Igreja. O preletor será o Pb Guaraci
Sathler.

XX Feira Missionária das Nações - Será no dia
11 Agosto das 10:00h às 16:00h. O ECCC

Liturgia
HD - 150Gb

Culto Vespertino
 - 19h -

Prelúdio: “O Nome de Jesus.”

ADORE COM FERVOR

Convite à Adoração:
Dirigente: “Celebrai com júbilo ao

SENHOR, todas as terras.” (Salmo
100.1)

Congregação: “Servi ao SENHOR com
alegria, apresentai-vos diante dele com
cântico.” (Salmo 100.2)

Dirigente: “Sabei que o SENHOR é Deus;
foi ele quem nos fez, e dele somos; somos
o seu povo e rebanho do seu pastoreio.”
(Salmo 100.3)

Congregação: “Entrai por suas portas
com ações de graças e nos seus átrios,
com hinos de louvor; rendei-lhe graças e
bendizei-lhe o nome.” (Salmo 100.4)

Todos: “Porque o SENHOR é bom, a sua
misericórdia dura para sempre, e, de
geração em geração, a sua fidelidade.”
(Salmo 100.5)

Cântico
“Teu Santo Nome”

Todo ser que vive,
Louve ao nome do Senhor.
Toda criatura se derrame aos Seus pés.
Ao som da Sua voz, o universo se desfaz.
Não há outro nome comparado ao
grande Eu Sou!

E mesmo sendo pó,
Com tudo que há em mim confessarei
Que céus e terra passarão,
Mas o Teu nome é eterno!

Todo joelho dobrará,
Ao ouvir Teu nome, Teu Santo nome,
Todo ser confessará:

Louvado seja o Teu nome,
Teu santo nome
E mesmo sendo pó...

Todo joelho dobrará... 2x

Todo joelho dobrará... 4x

Cântico
“Lugar Secreto.”

Tu és tudo o que eu mais quero,
O meu fôlego Tu és.
Em Teus braços é o meu lugar,
Estou aqui, estou aqui.

Pai, eu amo sua presença
Teu sorriso é vida em mim
Eu seguro em suas mãos, eu
Confio em Ti, confio em Ti

Quero ir mais fundo, leva-me mais perto,
Onde eu Te encontro, no lugar secreto
Aos Teus pés me rendo,
Pois a Tua glória eu quero ver

Pai, eu amo sua presença
Teu sorriso é vida em mim
Eu seguro em suas mãos, eu
Confio em Ti, confio em Ti

Quero ir mais fundo…  2x

Tudo o que eu mais quero é Te ver,
Me envolve com Tua glória e poder .
Tua majestade é real,
Tua voz ecoa em meu ser.

Quero ir mais fundo, leva-me mais perto,
Onde eu Te encontro no lugar secreto.
Aos Teus pés me rendo,
Pois a Tua glória quero ver.

Oração de Adoração
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participará com o Almoço Português e a Barraca
de Bolinho de Bacalhau e Rosquinhas do “Tio
Fernando”. Venha e traga sua família e amigos.

O 67º ECCC ESTÁ CHEGANDO!!! Será de 21
a 23 Set. Já estamos selecionando os casais dentre
as fichas de inscrição entregues ao Casal Presidente.
Entregue logo as suas fichas e estejamos em
oração!

Bodas – O ECCC parabeniza os casais que
completam aniversário de casamento, desejando
que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre
cada família. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor,
que é o vínculo da perfeição. (C 3:14). Na próxima
Reunião Mensal teremos um momento de oração
de gratidão. Compareça!

Consolai-vos uns aos outros – o ECCC abraça
carinhosamente o casal de Encontreiros Irani
Pereira e Archidemes Campos, em virtude do
falecimento da mãe da nossa querida Encontreira
no último dia 9 de Julho, Srª Ruth Teixeira da
Silva. A Cerimônia da Esperança Cristã ocorreu
na cidade de Magé. Que o consolo do Senhor,
para toda a família, menor e maior, esteja firmado
na Escritura que diz: “Palavra fiel é esta: que, se
morrermos com ele, também com ele viveremos.”
(2 Tm 2:11).

Atualização de Dados - Mudou de endereço,
telefone, e-mail? Por favor, atualize suas
informações junto à secretaria do ECCC através
do e-mail: “eccc@catedralrio.org.br”

UPH
União Presbiteriana de Homens

Acampamento UPH: faltam 13 dias, já fez sua
inscrição. Após culto das 10:30h, no hall da cantina
com Jonas, Adeclen e Maurício. Não percam esta
oportunidade de ouvir Pastor Joel Theodoro e
Roberta, sua esposa. Investimento de R4 255,00.
Nossa próxima reunião será dia 19 de agosto.

UPA
União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional - Neste domingo nós teremos nossa
super devocional às 17:30h, na sala da UPA! Não
se atrase e traga um amigo

Acampamento - Dos dias 25 a 29 de Julho os
nossos adolescentes terão a grande oportunidade
de estar no Acampamento Vale de Bênçãos se
divertindo, louvando e ouvindo ótimos preletores.
O tema é “Revolução- A mudança não pode esperar”!

As inscrições já estão abertas, o valor é de 340 reais.
Não deixe para depois! Inscrições no hall da cantina
após os cultos. Para mais informações, procure a
diretoria ou a Tia Zô. 

Bolsa para acampamento - Durante os dias 25
e 29 de Julho a UPA-Rio realizará o acampamento
de inverno e muitos adolescentes não têm
condições financeiras para ir. Se você quiser
abençoar alguém com uma bolsa parcial ou
integral, procure a coordenadora da UPA, Zoraya
Lemos.

EBA - Todo domingo, às 9:00h, temos uma
classe só para adolescentes onde podemos
aprender mais sobre a Bíblia e entender mais sobre
assuntos que, às vezes, nos deixam várias dúvidas!
Programe o seu despertador, tome aquele café
reforçado e venha participar dessa classe conosco!  

Informações - Não deixe de nos seguir nas redes
sociais para estar sempre antenado nas
programações! Instagram: upa.r io
Facebook: http://www.facebook.com/UPArio

OÁSIS
Movimento Oásis

Reunião de Oração:  Dia 23/07/18, às 19h!
Venha orar por sua igreja , família, país e por seus
projetos.

Grupo de Louvor do Oásis: Dia 23/07/18, às
17h. Você não pode faltar! Louve ao Senhor!

Comemoração do Dia do Amigo:  Reserve a
data de 04/08/2018, às 19h,  para irmos à Casa do
Minho. No valor do ingresso está incluso o jantar.
Você poderá levar seus amigos e familiares  para
juntos participarmos  deste momento de
confraternização. Não falte!

UCP
União de Crianças Presbiterianas

Cofrinho Missionário: Já começamos a arrecadar
fundos para nossa Barraca Missionária. Todos os
domingo realizamos a marcha para missões, traga
a sua ofertinha e coloque em nossa caixinha!

Feira das Nações:  Nossa barraca será do Açaí!!
Vamos precisar da colaboração dos pequenos para
incrementar o nosso gostoso Açaí. Pedimos que
entreguem no dia da Feira: Meninos- Banana/
Meninas- morango.

Culto da UCP: Breve divulgaremos a data do
nosso Culto, mas já separe sua blusa da UCP e
venha nas devocionais para nossos ensaios.

Liturgia

EDIFICAÇÃO NA

PALAVRA DE DEUS

Leitura Bíblica: Presb. Guaraci Sathler.
Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Josué Rodrigues

DEDICAÇÃO AO SENHOR

Cântico
“Carvalho de Justiça.”

O Espírito do Senhor Deus
Está sobre mim
Porque o Senhor me ungiu a pregar
Boa Nova aos quebrantados,
E enviou-me a curar
Os quebrantados de coração.

E a livrar todos os cativos,
E a por em liberdade

Todos os algemados,
E apregoar o ano aceitável do Senhor
E o dia da vingança
Do nosso Deus.
A consolar todos os que choram
E a por sobre os que em Sião
De luto estão,
Uma coroa ao invés de cinzas,
Óleo de alegria ao invés de pranto,
Vestes de louvor ao invés
De espírito angustiado,
A fim de que se chamem,
A fim de que se chamem
Carvalhos de justiça.

Plantados pelo Senhor
Para a sua glória!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Recessional

Anotações

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Liturgia

Culto Devocional
 - 8h -

“LOUVAREI AO SENHOR DURANTE

A MINHA VIDA...”
(SALMO 146.2)

Prelúdio

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Louvar-te-ei, SENHOR, de

todo o meu coração; contarei todas as
tuas maravilhas.” (Salmo 9.1)

Congregação: “Alegrar-me-ei e exultarei
em ti; ao teu nome, ó Altíssimo, eu
cantarei louvores.” (Salmo 9.2)

Todos: “Celebrai com júbilo ao SENHOR,
todos os confins da terra; aclamai,
regozijai-vos e cantai louvores.” (Salmo
98.4)

27 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Um Hino ao Senhor.” – 1ª e 4ª estrofes

Oração de Adoração

“... PORQUE TUDO VEM DE TI,
E DAS TUAS MÃOS TO DAMOS.”

(I CRÔNICAS 29.14)

CONSAGRAÇÃO DA VIDA E BENS AO SENHOR

104 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Linda Melodia.”

Oração de Consagração: Diác. Fernando
Toledo.

Pastorais

“EU TE INVOCO, Ó DEUS, POIS TU ME

RESPONDES...” (SALMO 17.6)

Motivos de Oração
Solista: Jonas de Souza
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

“QUANTO AMO A TUA LEI! É A MINHA

MEDITAÇÃO, TODO O DIA!”
(SALMO 119.97)

Leitura Bíblica: Hebreus 1.1-14 - Presb.
Adibe Santos.
Solista: Jonas de Souza

Tema da mensagem:
“Jesus Cristo é a Revelação

Encarnada de Deus.”

Mensagem: Rev. Guilhermino Cunha.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“...SIRVAMOS A DEUS DE MODO

AGRADÁVEL, COM REVERÊNCIA E
SANTO TEMOR;” (HEBREUS 12.28)

 Cântico
“Maravilhosa Graça.”

Maravilhosa graça!
Maior que o meu pecar.
Como poder cantá-la?
Como hei de começar?
Pois alivia a minha alma,
E vivo em toda a calma
Pela maravilhosa graça de Jesus.

Graça tão maravilhosa de Jesus,
Como o firmamento é sem fim.

É maravilhosa. É tão grandiosa.
É suficiente para mim.

É maior que a minha vida inútil.
É maior que o meu pecado vil.
O nome de Jesus engrandecei,

E glória dai!

Maravilhosa graça! Traz vida perenal!
Por ela perdoado, vou à mansão real.
Ela  abranda  o  meu fardo,
Gozo de Deus o agrado
Pela maravilhosa graça de Jesus.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
Escola Bíblica Dominical

Liturgia

Culto Matutino
 - 10:30h -

ADORAÇÃO AO DEUS TRINO

Prelúdio

Litania de Adoração:
Dirigente: “Que variedade, SENHOR, nas

tuas obras! Todas com sabedoria as
fizeste; cheia está a terra das tuas riquezas.”
(Salmo 104.24)

Mulheres: “Os céus proclamam a glória
de Deus, e o firmamento anuncia as obras
das suas mãos.” (Salmo 19.1)

Homens: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos
céus; e em toda a terra esplenda a tua
glória.”  (Salmo 57.5)

Coral: “Ó SENHOR, Senhor nosso, quão
magnífico em toda a terra é o teu nome!
Pois expuseste nos céus a tua majestade.”
(Salmo 8.1)

Todos: “A glória do SENHOR seja para
sempre! Exulte o SENHOR por suas
obras!” (Salmo 104.31)

28 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Coroação.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “E isto afirmo: aquele
que semeia pouco também colherá
pouco; e o que semeia com fartura
também colherá com fartura. Cada um
contribua segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza ou por
necessidade, porque Deus ama quem dá
com alegria. Deus pode tornar abundante
em vocês toda graça, a fim de que, tendo
sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês
sejam abundantes em toda boa obra,”
(II  Coríntios 9.6-8)

318 HNC - (Hinário Novo Cântico)
“Ceifeiros do Senhor.”

Cântico
“Venho, Senhor, Minha Vida Oferecer.”

Venho, Senhor, minha vida oferecer,
Como oferta de amor, em sacrifício.
Quero minha vida a ti entregar,
Como oferta viva em teu altar.

Pois pra te adorar foi que eu nasci,
Cumpre em mim o teu querer,
Faze o que está em teu coração.
E que a cada dia eu queira mais e mais,
Estar ao teu lado, Senhor.

Oração de Consagração: Diác. João Márcio.

Pastorais

Louvores: Rev. Josué Rodrigues

CONTRIÇÃO COM O

DEUS SANTO

Leitura Alternada:
Dirigente: “ SENHOR, a ti clamo, dá-te

pressa em me acudir; inclina os ouvidos
à minha voz, quando te invoco. Pois em
ti, SENHOR Deus, estão fitos os meus
olhos: em ti confio; não desampares a
minha alma.” (Salmo 141.1 e 8)

Todos: “Entretanto, Deus me tem ouvido
e me tem atendido a voz da oração.
Bendito seja Deus, que não me rejeita a
oração, nem aparta de mim a sua graça.”
(Salmo 66.19-20)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Louvores: Rev. Josué Rodrigues


